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Sammanfattning 
Projektet som ligger till grund för denna rapport studerar värmekonsumtionen 

hos virkestorkar i sågverksbranschen. Det SCA-ägda sågverket Tunadal 

beläget i Sundsvall, Västernorrland, har använts som referenssågverk.  

Av de träd som används vid sågverken avgår endast 47 % till sågad vara, 

drygt 11 % utnyttjas för egen förbrukning. Denna biomassa förbränns i en 

egen- eller externt-ägd panna, i vissa fall förekommer avtal med närliggande 

industrier som tillgodoser värmen till torkarna via processvärme eller 

fjärrvärme.  Vid en eventuell minskning av torkarnas värmekonsumtion 

medför detta att ytterligare biomassa kan avsättas till marknaden. Vid en 

tänkbar investering av värmebesparande tekniker måste avsättning av 

motsvarande biomassa kunna garanteras framgent, med ett tillräckligt pris för 

att tillgodose kalkylerad återbetalningstid. Av den orsaken omfattar studien 

även vilken sorts biomassa som avsätts vid sågverk och vilken som säljs till 

respektive konsument. Utvecklingen av biomassa-marknaden studeras 

dessutom i ett nationellt och internationellt perspektiv. Där Europeiska 

Unionens styrmedel gällande rådande miljö och klimatmål har en avgörande 

faktor där bland annat de ökade exporttullarna från Ryssland kommer att 

påverka den svenska sågverksbranschen.      

På grund av ökad konkurrens och hårdare prissättning har trenden gått mot 

större sågverk där den svenska marknaden domineras av sågverk med 

produktion överstigande 50 000 m3(sv1), dessa står för 95 % av den totala 

svenska virkesproduktionen, vilka uteslutande använder sig av artificiell 

torkteknik. Via de kontrollsystem som referenssågverket använder för att 

övervaka och styra torkcyklarna, har data för temperaturer och fuktighet 

samlats in och använts för beräkning av den specifika värmekonsumtionen. 

Vilken uppgår till ca 3,19 MJ/Kg(H2O) för de studerade kammartorkarna. Vid 

en potentiell implementering av ny effektiv torkteknik bland Sveriges sågverk 

har det framkommit att biomassa motsvarande 3-4 TWh värme årligen kan 

sparas och avsättas till marknaden. Det har framkommit att det öppna 

absorptionssystemet har god möjlighet att konkurera med övriga 

värmebesparandetekniker, om investeringskostnaden och elförbrukningen kan 

minskas innan en kommersialisering.  
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Abstract 
This report describes the work of a master’s thesis, which has been done at 

Luleå University of technology, in the field of heat consumption of drying 

facilities in sawmills. The sawmill Tunadal, seated in Sundsvall in the middle 

of Sweden, are own by SCA Timber AB and is used as a reference sawmill for 

theoretical study of the drying consumption. 

For each used tree stock, only approximately 47 % are produced as sawn wood 

to the consumers, just over 11 % of the incoming tree stock are used for self 

consumption in their own sawmill.  This biomass are fired in own or external 

owned grates, in some case occur cooperation with adjacent industry which 

supply heat to the timber dryers due to process steam or district heating. In 

case of dryers efficiency increasing, due to decreasing the heat consumption, 

this will cause that more biomass will be available for the biomass market. In 

an imaginable heat saving investment most possible income due to the 

investment  have to be guaranteed  in the future, with sufficient biomass price 

to ensure the calculate pay-back time. Due to this, the study enclose which 

sorts of biomass are available from the sawmills and what sort of biomass are 

been sold to the consumers. The development and possible effect of the 

biomass market are been studied in an international and national point of 

view. The European union different management controls due to the valid 

environment and energy goal as the Russian export border tariff are having a 

settlement impact of the biomass market.  

The increased competition have affected the sawmill market towards greater 

sawmills i.e. the Swedish sawmills is dominated by those with a production 

volume which exceeds 50 000 m3(sw2). Nowadays the added production of 

large volume sawmills represents 95 % of the total Swedish timber production 

which exclusively uses artificially dryer methods. With the reference sawmill 

control system, temperature and humidity has been logged and used for 

calculation of specific heat consumptions and found to be around 3,19 MJ/ 

Kg(H2O) for the studied dryers.  It has been establish that about 3-4 TWh heat 

can be saved and sold at the biomass market by implementing of new effective 

heat saving techniques at the dryers in the Swedish sawmills. If the open 

absorption system shall be competiveness in commercial uses, it needs to 

decrease the investment cost and electrical consumption, mainly in the 

absorbator.  

                                                      
2 Sawn wood 
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Nomenklatur 
 

 

Symbol Storhet   Enhet 

T Tid   h 

T Temperatur, torr  °C 

m massa   kg 

Q Effekt   kW 

h Entalpi   kJ/kg 

x Absolut fuktighet  kg(H2O)/Kg(luft) 

P Tryck   Pa 

ø Relativ fuktighet  %RH 

Ϛ Specifik värmeförbrukning MJ/kg(H2O) 

 

Nedsänkta tecken 

t Torr 

T Total 

v Våt 

A Tillstånd vid A 

B Tillstånd vid B 

D Tillstånd vid D 

U Tillstånd vid U 

w Vattenångans verkliga tryck 

ws Vattenångan mättnings tryck 
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1 Inledning 
Europiska rådet har enas om att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med    

20 % till 2020. Ett flertal åtgärder har och kommer att införas för att detta ska 

uppnås.  Några har fastställts till att 20 % av EU:s energikonsumtion ska 

komma från förnyelsebara energikällor, andelen biodrivmedel ska motsvara  

10 %, samt att målet om energieffektivisering på 20 % ska uppnås. För att 

uppfylla dessa mål krävs stora insatser med vikt bland annat inom 

industrin[1]. Sveriges skogsindustri producerade drygt 18,6 Milj.m3(sv) varav 

hela 60 % exporterades utomland[2]. Ca 95 % av allt sågat timmer som 

produceras i Sverige kommer från sågverk som har en produktion 

överstigande 50 000m3 per år, dessa använder sig uteslutande av artificiell 

torkningsteknik.  

Sågverkens virkestorkning är en nödvändighet för att vidhålla god kvalité men 

är samtidigt sågverkets i högsta3 grad energikrävande process. Vidare utgör 

torkprocessen sågverkets största flaskhals. Denna process kan ha ledtider från 

2 dygn till drygt 1 vecka. I medeltal blir drygt 53 % av den inkommande 

stocken till biprodukter i någon av sågverkets processer. Energin som används 

för torkprocessen kommer som regel från dessa restprodukter så som; sågspån, 

bark, flis etc. I vissa fall har avtal slutits med kraft/fjärrvärmeverk eller 

pappers- och massafabriker, i de fallen tillgodoses energin via köpt 

processånga eller fjärrvärme. Önskemål från timmerindustrin finns att minska 

framförallt energianvändningen och ledtiden i torkprocessen men samtidigt 

vidhålla kvaliteten på virket. Genom att minimera energianvändningen vid 

torkning kan en ökad mängd biomassa säljas och sågverket erhålla en ökad 

inkomst, samtidigt som tillgången på biomassa i samhället ökar. Stora 

utbyggnationer och konverteringar till processer som använder sig av 

biomassa har skett i hela landet, vilket håller transportkostnader nere vid en 

avsalu från sågverken. Den ökade efterfrågan på biomassa har medfört 

upptrappade priser vilket i sin tur har lett till en god ekonomisk inkomstkälla 

för sågverken om torkarnas verkningsgrad kan ökas vilket leder till en ökad 

avsättning av biomassa till samhället.  

 

  

                                                      
3 I de fall det rör sig om artificiell torkteknik 
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2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheterna att 

minska energikonsumtionen för sågverk genom att effektivisera virkestorkar. 

Sågverksmarknaden i Sverige är utsatt för hård konkurrens samtidigt som 

stora delar av produktionen exporteras utomlands, detta leder till att 

marknaden är väldigt konjekturberoende. Av denna anledning är det av 

betydelse att skapa sig en uppfattning, inte bara om energikonsumtionen kan 

minskas, utan även hur avsättningspotentialen av biomassa utvecklas och hur 

EU-kommissionens mål gällande energi och miljö påverkar framtida aktörer 

på marknader.   

Utifrån projektets syfte har följande delmoment tagits fram.  

• Undersökning av sågverkstrenden och framtidsperspektiv. 

• Kartläggning av avsättningsmöjligheter för biomassan.  

• Klargöra den internationella inverkan på biomassa respektive 

sågverk.  

• Undersöka hur de vanligaste förekommande torksystemen är 

uppbygga.  

• Undersök lämpliga värmebesparande tekniker för olika modeller av 

virkestorkar. 

• Klargöra de tekniska svårigheter med dessa tekniker. 

• Konstatera besparingspotentialen. 
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3 Genomförande och upplägg 

3.1 Urvalsförfarande 

3.1.1 Sågverk 

I Sverige finns 239 sågverk som har en årsproduktion över 15 000m3(sv). Vilka 

har en total gemensam produktion på drygt 17,3 milj.m3(sv). 95 % av 

produktionen utgörs av sågverk som producerar mer än 50 000m3(sv) per år. 

Dessa sågverk använder sig uteslutande av artificiella torkningsmetoder, vilka 

tillsammans har en total värmeanvändning på ca 5 TWh.  

Urvalet i undersökningen gjordes med utgångspunkt från att sågverket ska ha 

en tillräcklig stor produktion för att anses klara av den hårdnade konkurrensen 

vid konjekturnedgångar. Dessutom ska biprodukterna ha 

avsättningsmöjligheter tillräkligt nära sågverken för att tillgodose ett 

konkurrenskraftigt biomassapris. 

3.1.2 Avsättningsmöjligheter 

Avsättningsmöjligheterna är direkt beroende av hur biomassansanvändning 

utvecklas i landet och Europa, där EU:s miljöpolitik har stor påverkan.  Även 

avstånd mellan sågverk och biomassakonsumenter påverkar 

avsättningsmöjligheterna eftersom sågverken själv oftast står för transporten 

till konsumenten. En betydande inverkan är vilken sorts biomassa som kan 

avsättas till försäljning vid sågverket, då olika sorter lämpar sig till varierande 

användning och därmed olika prissättningar.  

Avsättningen av biprodukterna från sågverk riktar sig först till följande 

avnämare: pelletverk, pappersmassaindustrier, fjärrvärmeverk, 

kraftvärmeverk, biodrivmedel och skivindustri.  Biodrivmedel kommer i 

framtiden ha en betydande roll i detta sammanhang, speciellt då EU ska nå sitt 

10 % -mål, men i dagsläget utgör avsättningsmöjligheter från biodrivmedel en 

allt för liten påverkan och kommer inte behandlas i denna undersökning, 

annat än en möjlig framtidspotential. Eftersom dessa placeras i anslutning till 

pappersmassaindustrierna, först och främst svartlutsförgasningen, så 

inkluderas de kommande producenterna av biodrivmedel under denna post. 

Skivindustrin i Sverige har varit på tillbakagång under ett flertal år, på grund 

av ökade råvarupriser och kraftig konkurrens från europeiska företag. Vidare 

anses skivindustrin ha en liten potential att vidhålla produktionen i Sverige 

vilket medför att dess påverkan på den svenska biomassa marknaden 
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föreligger mycket låg. Av denna anledning behandlar inte rapporten 

skivindustrins inverkan. 

En undersökning har gjorts för att betona vilken sorts biomassa som kommer 

att avsättas till försäljning vid en eventuell värmeenergibesparing, resultaten 

redovisas i kapitel 4.3 Biomassavsättning. 

3.1.3 Experimentellstudie  

Det SCA-ägda sågverket Tunadal beläget i Sundsvall, användes som ett 

referens sågverk på grund av dess moderna torkanläggning och framskridna 

kontrollsystem för torkcyklar, dessutom producerar Tunadal 335 000 m3(sv), 

vilket gör dem till Sveriges 5:e största sågverk.  

Av Sveriges virkesproduktion kommer 98,7%[3] från barrträd varav furu är 

den mest dominerade delen. Av den totala virkesproduktionen är den mest 

förekommande dimensionen, baserat på furu, av typ 50x175 mm.  Av den 

anledningen valdes studien att göras på denna dimension. Torkcyklarna 

valdes ut från ett flertal torkar, enligt Tabell 2. En som använder sig av ett 

värmeåtervinningssystem samt tre andra kammartorkar utan 

värmeåtergivning. 

Det bör nämnas att kammartork 20 torkade virke av dimension 50x150 mm 

under mätningens utförande, men att detta inte har någon större inverkan på 

värmeförbrukningen i denna studie då den infattar jämförelse av den specifika 

värmeförbrukningen under hela torkförloppet. Den experimentella studien 

studerar endast värmeförbrukningen i form av effekt till värmebatteri från 

tillfärd fjärrvärme, elförbrukning och så kalla basning4 studeras inte. 

  

                                                      
4 Vid basning används vattenånga för att få en bättre kvalité på virket utan spricker 

och slagsida. Basningen sker normal vid början och slutet av torkcykeln.  
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4 Sågverk och biomassa 

4.1 Produktionsstorlek  
Generellt använder sig alla sågverk över 50 000m3(sv) av artificiell torkteknik 

och är därför av intresse för denna studie. Dessa sågverk motsvarar ca 95 % av 

den totala virkesproduktionen i Sverige. Figur 1 visar fördelningen av 

sågverkens produktionsstorlek i förhållanden antal och procentuell del av 

Sveriges totala virkesproduktion. 

 
Figur 1, Produktionsindelade sågverk 

Den ökade konkurrensen bland sågverken har bidragit till en trend där större 

sågverk dominerar marknaden. Det är troligt att utvecklingen kommer gå mot 

att sågverk under 100 000 m3(sv) kommer att få svårt att klara sig på 

marknaden, speciellt sågverk som är fristående från koncern och inte vidhåller 

egen skogsmark, så länge de inte är nischade mot speciella produkter. 

Ägarförhållandet framgår av Figur 2, för sågverk med produktion 

överstigande 1000m3(sv).  

 
Figur 2, Ägarförhållande procent av total produktion[3] 
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4.2 Sågutbyte 
Sågutbytet för ett modernt sågverk är ca 47 %, det vill säga mindre än hälften 

av det inkommande timret blir virke. Under 70-talet var sågutbytet 50%[3], 

vad denna minskning beror på är inte helt klart. En förklaring är att sågverken 

idag är mer kundanpassad och strävar efter att minska lagerkostnaden. 

Därmed ligger prioriteten på att producera de dimensioner som kunden 

efterfrågar istället för att såga de dimensioner som är mest lämpar sig till 

stockens mått. I Figur 3 visas en schematisk bild över sågutbytet och 

fördelningen av biprodukterna för sågverk med en årlig produktion 

överstigande 5000m3.  

 
Figur 3, Sågutbyte  

Hela 11 % av det ingående timret används internt, för förbränning, mestadels 

för att bistå torkanläggning med värme men även tillgodose fastigheter värme. 

4.3 Biomassavsättning 
Om målen som EU-kommissionen fastställt ska kunna uppfyllas måste vi 

sträva efter att kraftigt minska vårt fossila energiberoende. En minskning per 

capita kan uppnås med följande två insatser: energieffektivisering såväl inom 

industri som inom samhälle och en ökad användning av biomassa. De flertal 

styrsystem5 som införts ligger delvis till grund för den tilltagande efterfrågan 

på biomassa. Mellan åren 2005 och 2006 ökade leveranserna av pellets till den 

svenska marknaden med nästan 14 % medan fjärrvärmesektorn har ökat 

trädbränslekonsumtionen femfaldigt, mellan åren 1990 och 2006[4]. I Figur 3, 

under kapitlet Sågutbyte, visas att drygt hälften av det ingående timret till 

sågverken blir biprodukter, vad dessa biprodukter består av, hur de används 

och säljs visas i Figur 4.  

                                                      
5 Handel med utsläppsrätter, CO-beskattning, El-certifikat etc. 
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Figur 4, Biprodukternas fördelning6 [3]. 

Av de biprodukter som används internt kommer den största delen från bark, 

torrflis och sågspån. Vid en minskad värmekonsumtion vid sågverken har 

avsättningspotentialen baserats på dessa internanvända biprodukter. Möjlig 

avsalu skiljer sig något beroende på om sågverket producerar sin egen värme 

via biprodukter eller om de köps via kraft/fjärrvärmeproducenter, på grund av 

de olika biprodukters användningsområden och varierande prissättning.   

Av Figur 4 kan vi fastslå att det är främst fjärrvärme och kraftvärmeverk som 

kan använda sig av samtliga biprodukter.  Vad gäller pelletverk7, papper och 

massafabriker kan de använda sig av sågspånet och torrflis. Fördelningen av 

biomassa i kategorier enligt försåld bas visas i Figur 5. För de sågverk som 

själv producerar sin värme redogör stapeln Sågverk, i Figur 5, den möjliga 

försäljningen av biprodukterna vid en effektivare torkning, baserat på den 

interna användningen av biomassa för sågverk. För övriga sågverk, som 

tillgodoser sin torkvärme via processånga, medför en energieffektivare 

torkprocess minskade energikostnader och för samhället en högre 

tillgänglighet på respektive biprodukt som värmeleverantören8 använder sig 

av. Vanligen utgörs dessa av pappers- och massa- samt kraft/fjärrvärmeföretag 

                                                      
6 Baserad på svenska sågverk med produktion överstigandet 5000m3 /år 
7 I vissa fall avstår pelletverk från flis då prisbild och tillgänglighet av sågspån är 

bättre. 
8 Oftast Pappers och massa samt kraft/fjärrvärmeföretag 
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vilket i de flesta fall medför en ökad tillgänglighet på sågspån, flis och bark för 

procentsatser i enlighet med Figur 5. 

 
Figur 5, Biomassafördelning på såldbas 

Det krävs även att konsumenterna av biprodukterna ligger tillräckligt nära 

sågverken för att inte transportkostnaderna ska göra försäljningen olönsam. 

Priset på biomassa har ökat kraftig de senaste årtiondena, priset på sågverkets 

biprodukter var under början av 90-talekt mycket lågt och hade i princip inget 

kommersiellt värde. Värdet på biomassa var så lågt att transportkostnaden ofta 

var för stor för att det skulle löna sig att sälja vid längre transportsträckor. 

Därför fanns ingen större avsättning och deponering av överskott, vilket i sin 

tur leder till ökade kostnader. Detta har kraftigt bidragit till varför torkarnas 

verkningsgrad är låga, det var i princip lika bra att bränna upp så mycket som 

möjligt av biprodukterna för att bli av med överskottet. Av den anledningen 

var det olönsamt att investera och utveckla torksystem med högre 

verkningsgrad. 

I dagsläget ligger priset på biomassa betydligt högre, bara de senaste tre åren 

har priset ökat med 60 % [5] för industrin. Sågverk som kan minska 

energikonsumtionen, även med ett fåtal procentenheter, kan kraftigt öka sina 

intäkter. En studie av den svenska spånmarknaden i ett internationellt 

perspektiv har gjorts av energimyndigheten, 2003. I denna rapport 

framkommer det att biprodukternas position har stärkts avsevärt i jämförelse 

med fossilt bränsle, mycket tack vare styrmedel ansatta av EU. Vidare 

förklaras att biprodukternas konkurrenskraft troligen kommer att stärkas 

ytterligare med den gällande energipolitiken som råder i EU, där fokus ligger 

på hållbar energiutveckling. Exportmöjligheter av biomassa finns till övriga 

Europa, först och främst till centrala och norra Europa.  
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5 Torkteknik 
Av den svenska virkesproduktionen utgörs 95 % av torkning med artificiell 

teknik, de övriga 5 % tillämpar så kallad brädgårdstorkning. I det stora hela 

existerar två olika sorters artificiella virkestorkar; vandringstork och 

kammartork. De resterande torkteknikerna är i synnerhet tillämpningar av 

dessa två, så som FB9-, TC10-, OTC11-torkning etc.  

År 2000 kom 57 % av det torkade barrvirket från kammartorkar och 

motsvarande 38 % från vandringstorkar [3]. Om sågverkstrenden utvecklar sig 

som tidigare nämnts kommer förmodligen vandringstorkarna öka sin 

marknadsandel då de lämpar sig speciellt bra till stora produktioner med 

samma eller liknande virkesdimensioner. Utöver detta har vandringstorken en 

lägre värmeförbrukning än kammartorken.  Ofta påträffas båda 

torkmodellerna på sågverken. Detta kan ha sin förklaring i att vandringstorkar 

lämpar sig till torkning av samma virkesslag och dimensioner med jämn 

genomloppstid och kammartorkar ofta använts för dimensioner med mindre 

produktionsvolymer och kan vid behov stödköras vid högre produktionstakt. 

Fler skillnader mellan torkteknik tas upp i de separata avsnitten 5.1.1 

Kammartork och 5.1.2 Vandringstork 

5.1 Allmän energianvändning   
Energin som tillförs till torken är el och värme, värmeenergin kommer oftast 

från egen eller extern ägd förbränningspanna, där biprodukterna eldas, men i 

vissa fall tillgodoses torkarna med värme via köpt processånga. 

Energianvändningen, som visas i Figur 6, kan delas upp i följande: 

transmissionsförluster, läckageförluster, evakueringsförluster, 

virkesuppvärmning och smältvärme12. Där värmeläckage genom väggar och 

tak hör till transmissionsförluster och värmeförluster på grund av växling hör 

till läckage posten. Evakueringsförlusterna som motsvarar den största 

värmeförlusten uppstår då luften har cirkuleras i torken och måste evakueras 

på grund av hög fukthalt. Eltillförsel används i synnerhet för att driva 

luftflödet genom torken via fläktar.  

                                                      
9 Feed back-tork 
10 Tvärcirkulations-tork 
11 Optimised two stage continous-tork 
12 Smältvärme uppkommer då virket stått lagrat i minusgrader innan torkförloppet 
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Figur 6, Fördelning av värmeförluster för vandringstork[6] 

Stor del av arbetet att effektivisera torkanläggningen är baserad på att minska 

evakueringsförlusterna som står för hela 78 % av energitillförseln. De stora 

evakueringsförlusterna medför ett genomsnittligt energibehov på ca 

293kWh/m3(sv) [7] detta leder till en total årlig värmeanvändning på 5 TWh13. 

 

5.1.1 Kammartork 

Vid kammartorkning sätts virkespaketen in i en kammare, varpå torkens sluts. 

Satsen, virkespaketen, är nu avskiljd från omgivande luftförhållanden, en 

kammartork visas schematiskt i Figur 7.  

 
Figur 7, Kammartork 

Klimatet i torken varieras enligt det programmerade torkschemat vilket i 

princip kan väljas helt enligt önskemål, ett exempel visas med torr och våt 

lufttemperatur i Figur 8. 

                                                      
13 Baserat på virkesproduktionen 2007 
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Figur 8, Torkschema 

Kammartorkens klimat varierar betydligt mer än för vandringstorken, på 

grund av att alla virkespaketen momentant genomgår samma del av 

torkprocessen. Fördelen med kammartork är att torkschemat kan väljas utifrån 

önskemål, vilket ger en extra frihetsgrad som bidrar till en ökad flexibilitet. 

Dessutom är kammartorkens torkprocess snabbare än för en vandringstork, 

som konsekvens uppstår större evakueringsförluster. Speciellt när torkningen 

närmar sig sitt slutskede, då luften är torr och varm.   Dessutom är 

kammartorkar svåra att bygga för större kvantiteter utan att vidhålla en sämre 

energieffektivitet.  

 

5.1.2 Vandringstork 

Vandringstork, även kallad längdcirkulationstork, är uppbyggd av en kanal 

där virkespaketen vandrar från intagssidan14 till uttagssidan15, processen 

illustreras i Figur 9. Genom denna passage går virket igenom olika 

klimatzoner. Dessa zoner kan jämföras med olika torksteg i en kammartork. 

Klimatzonerna är dock i kontakt med varandra, av denna anledning används 

värmeenergin i luften ett flertal gånger. Efter att ett virkespaket tagits ut på 

uttagssidan sätts ett nytt paket in på motstående sida och så vidare.  

                                                      
14 Sida där virket matas in i torken 
15 Sida där virket tas ut ur torken 
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Figur 9, Vandringstork 

Nackdelen med vandringstorkar är att de lämpar sig till stora 

produktionsvolymer, ledtiden är längre än för kammartorkar dessutom 

bestäms klimatet av en växelverkan mellan luft och virke, vilket medför att 

klimatet är svårare att styra och kontrollera än för en kammartork. I vissa 

torkar kan även luftflödet varieras. Självklart kan kapaciteten minskas genom 

att minska på matningsintervallet, då minskas förvisso produktionsnivån 

vilket till det yttersta brukar undvikas.  

På grund av att energin utnyttjas mer effektivt genom att luften i de olika 

klimatstegen återanvänds via de olika zonerna i vandringstorken, ger detta en 

mer energieffektiv torkning än för kammartorkens fall.     
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6 Referens sågverk 
Det SCA ägda sågverket Tunadal i Sundsvall användes som referens sågverk 

för beräkningar av värmeförbrukning. Tunadal har en produktion på ca 

335 000m3(sv), och är därav Sveriges 5:e största sågverk, med relativt nya 

torksystem, se Tabell 1.  Torkanläggningen består av 21st kammartorkar samt 

en TC-tork. 

Tabell 1, Installeringsår. 

 
 

Det bör nämnas att tork 1 till 11 har värmeåtervinningssystemet satts ur 

funktion och delvis tagits bort. Däremot har ett nytt värmeåtervinningssystem 

installerats till kammartork 12 till 21. Energin som används för torkändamål, 

bortsett från elektriciteten, är processvärme vilken levereras via vattenburen 

fjärrvärme uteslutande från Ortvikens pappersbruk.  

 

6.1 Experimentella mätningar  
För att studera torksystemets värmeförbrukning har mätningar används från 

Tunadals kontrollsystem, samplingsintervall valdes till 10 min. Eftersom 

uteluftens temperatur och fuktighet inte ingick i kontrollsystemets loggning 

användes värden från vägverkets väderstation vid Råsta strax norr om 

Sundsvall, ca 2 km från Tunadal. I Tabell 2, Torkstudie, visas vilka torkar och 

dimensioner som studien är baserad på. 

Tabell 2, Torkstudie 
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Torkcykelns torra temperatur på Frånluftssidan16 visas för respektive tork i 

Figur 10.   

 
Figur 10, Torrtemperatur under torkcykelförloppet 

 

6.2 Teori 
Nedan följer teoretiska beräkningar vilka ligger till grund för resultatet av 

studien, se kapitel 6.3 Resultat. Använda mätpunkter, visas i Figur 11, 

placerade vid markering A, B och U samt effekt till värmebatteriet, markering 

D utgör endast en teoretisk beräkningspunkt.   

 
                                                      
16 Frånluftsidan är den sidan av virkespaketet där luften lämnar virket i Figur 11 och 

Figur 12 motsvaras denna av sida B. 
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Figur 11, Schematisk bild över tork 

Torkningsförloppet visas med hjälp av ett Mollierdiagrammet i Figur 12, där 

luftcirkulationsriktningen för enkelhetens skull valts att gå från punkt U, där 

uteluftens tillstånd råder, in till torken via cirkulationsfläkten. Vidare mot 

punkt D, där luftströmmen värms med värmebatteriet därefter den passerar 

punkt A varpå cirkulationsluften går genom virkespaketen till 

mättnadspunkten B. När cirkulationsriktningen ändras från B till A byter 

symbolerna helt enkelt plats i diagrammet.  

 
Figur 12, Torkcykeln i ett Mollierdiagram 
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Med antagandet att vid Frånluftssidan, läs plats B i exemplet i Figur 11, har 

vattenångan uppnått 100 % RH detta gör det möjligt att beräkna entalpin i 

punkt B enligt följande: 

Vid känd temperatur i punkt B kan vattenångans mättningstryck, Pws, 

bestämmas via tabell, Vattenångans mättningstryck under Bilagor. För att 

underlätta beräkningarna har polynomet i Ekvation 1 gjorts med diagrammet 

som underlag. 

Ekvation 1 

17601458333333,1150511372404331,1

22470444496649,050390016130050,095570000018210,0
234

++

++−=

T

TTTPws  

Med Ekvation 2 kan vattenångans verkliga tryck, Pw, fastställas då både 

vattenångans mättningstryck och relativa fuktigheten är känd.   

Ekvation 2 

100
ws

w

P

P
=φ

 

Den absoluta fuktigheten, x, beräknas med Ekvation 3 och entalpin fås av 

Ekvation 4.  

Ekvation 3 

wT

w

PP

P
x

−
= 622,0

 

Ekvation 4 

)84,12502(01,1 tt TxTh ++=

 
Mellan punkt A och B ansätts entalpin konstant vilket demonstrerats i Figur 

12, på så sett kan entalpin i punkt A fastställas med hjälp av sambandet enligt 

Ekvation 5. 

Ekvation 5 

BA hh =  

Mellan punkt A och D genomgår luften endast uppvärmning via 

värmebatteriet, vilket åskådliggörs i Figur 12. Den absoluta fuktigheten, x, är 

konstant och sambandet enligt Ekvation 6 kan användas.    
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Ekvation 6 

DA xx =

 

Innan entalpin i punkt D kan fastställas, med Ekvation 4, måste 

lufttemperaturen i D vara känd, ingen information lagrades via Tunadals 

kontrollsystem om lufttemperatur vid punkt D. Tillståndet i D kan dock 

beräknas om entalpin i punkt B och U är kända. Då uteluftens temperatur och 

relativa fuktighet kan fastställas, via Vägverket mätstation, kan entalpin i U 

beräknas med hjälp av Ekvation 1 till Ekvation 4. 

 Med entalpin och den absoluta fuktigheten kända i punkterna U, B och A kan 

entalpin i D bestämmas enligt Ekvation 8, om M17 är känt. M kan lösas ut ur 

Ekvation 7 och entalpin i D bestämmas via Ekvation 8.  

Ekvation 7 

)1( MxxMx BUD −+⋅=

 
Ekvation 8 

)1( MhhMh BUD −+⋅=  

Vid känd entalpi för ingående luft till tork och effektåtgång från värmebatteriet  

kan massflödet torrluft i virkestorken bestämmas enligt Ekvation 9. 

Ekvation 9 

( )
( )DA

Värme
torrluftDAtorrluftVärme

hh

Q
mhhmQ

−
=⇒−=

&

&&&   

Massaflöde förångat vatten kan fastställas med Ekvation 10, då massflöde 

torrluft är känt. 

Ekvation 10 

( )ABtorrluftförång xxmm −= &&  

Nu kan sambandet mellan energianvändning18 och förångat vatten fastställas 

enligt Ekvation 11. 

                                                      
17 M visa momentant hur stor del av uteluften som cirkulationsluften består av i torken 

vid punkt D. 
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Ekvation 11 
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6.3 Resultat 
Torkarnas momentana värmeförbrukning under torkcykeln skildras i Figur 13. 

I slutet av torkcykeln sker så kallad basning av virket, då ånga används, denna 

del av processen syns som en kraftig minskning av värmeanvändningen via 

värmebatteriet i Figur 13.  

 
Figur 13, Värmeanvändning under torkförloppet 

Parametern förångad mängd vatten under torkförloppet visas i Figur 14, för 

kammartork 1 och 4, och Figur 15, för kammartork 6 och 20. Denna parameter 

är av intresse, speciellt när torkscheman utformas. Det bör uppmärksammas 

att mer än hälften av det vattnet som förångas sker under den första 

fjärdedelen av torkcykeln, se Figur 16.   

                                                                                                                                             
18 Qvärme är endast baserat på den energi som avgår från värmebatteriet, dvs. el till 

fläktar och vattenånga för basning ingår inte i denna studie.  
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Figur 14, Förångad mängd vatten under torkförloppet för K1 och K4 

 
Figur 15, Förångad mängd vatten under torkförloppet för K6 och K20 

 
Figur 16, Förångat vatten under en torkcykel 
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Effekten som torken använder via värmebatteriet under en torkcykel visas i 

Figur 17 och Figur 18.  

 
Figur 17, Använd effekt under torkcykeln för K1 och K4 

 
Figur 18, Använd effekt under torkcykeln för K6 och K20 

Den specifika värmeförbrukningen för vardera tork visas i Figur 19. Samtliga 

torkar som undersöktes i studien visar en specifik värmeförbrukning på ca 3.19 

MJ/Kg avdunstat vatten. 
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Figur 19, Specifik värmeförbrukning 

Den procentuella skillnaden mellan torkarnas värmeförbrukning visas i Figur 

20, den varierar mellan 1,5 % till närapå 0 %, speciellt intressant blir det då 

jämförelse sker mellan kammartork 20, torken med värmeåtervinningssystem, 

och de övriga torkarna utan värmeåtervinningssystem. Görs denna jämförelse 

syns det tydligt att värmeåtervinningen inte har fungerat korrekt under 

mättillfällena. Differensen mellan tork 20 och de övriga torkarna, utan 

värmeåtervinning är i samma storleksordning som skillnaden sinsemellan 

torkarna utan värmeåtervinning. Detta tyder på kontrollsystemet inte upplyser 

drifttekniker tillräckligt när värmeåtervinningen inte fungerar korrekt.   

 
Figur 20, Procentuell skillnad i värmeförbrukning 
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7 Energieffektivisering 
Energieffektiviseringar kan göras på ett flertal olika sätt, en förkortad torktid 

kan i sig leda till minskad total energikonsumtion. Bättre torkisolering brukar 

vara ett enkelt och ekonomiskt lönsamt sätt att minska värmeförbrukning. 

Försök har även gjorts med värmepumpsystem vilket leder till en betydligt 

högre elförbrukning, då verkningsgraden är ca 60 % under gynnsamma 

förhållanden. Emellertid rådet det stora skillnad i driftförhållanden under året, 

speciellt med vårt nordliga klimat, som påverkar temperatur och fuktighet.  

Det finns ytterligare en anledning varför värmepumpsystem inte lönar sig för 

ett sågverk; det råder alltid ett stort överskott på sågverkets egen producerade 

biprodukter, varför kalkylerat värmepriset blir tämligen lågt i förhållande till 

rådande elpris. Ytterligare en möjlig värmebesparing kan göras via ett 

värmeåtervinningssystem, speciellt populärt är det vid större torksystem. Då 

återanvänds en del av evakueringsluften och returneras antigen vidare till en 

annan tork, som befinner sig i ett annat torkcykelsteg eller via en värmeväxlare 

som värmer uteluften som förs in i torken vid luftväxling.  

Ett intressant sätt att minska energikonsumtionen är att använda sig av det 

öppna absorptionssystemet, vilket har en betydligt högre verkningsgrad än en 

värmeväxlare kan uppnå. Speciellt när det rör sig om lågvärdiga luftströmmar, 

i nästkommande kapitel studeras tekniken.  

7.1 Öppet absorptions system 
Det öppna absorptionssystemet bygger på idén att använda en del av torkens 

cirkulationsluft, den del som skulle ha blivit evakueringsförluster, via en 

absorbator där vatten absorberas med hjälp av ett hygroskopiskt arbetsmedia. 

Den numera torrare luftströmmen kan därefter returneras in till torken, 

systemet visas i Figur 21. Vattnet och saltlösningen separeras därefter via en 

indunstningsanläggning. 

 
Figur 21, Vandringstork med absorbator 
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På grund av att evakueringsluften returneras via absorbatorn förändras 

energiflödena drastiskt enligt Figur 22. 

 
Figur 22, Energiflöden med implementering av det öppna absorptionssystemet 

 

7.1.1 Absorbatorn och indunstningsanläggning 

Absorbatorn, som visas i Figur 23, använder sig av en saltlösning som är ett så 

kallat hydroskopiskt ämne, ett material som upptar/avger vatten beroende på 

det omgivande mediets fuktighet, tills jämvikt uppstått. Det finns ett flertal 

olika ämnen med hydroskopiska egenskaper som skulle kunna användas till 

denna applikation. Den koncentrerade saltlösningen duschas över den fuktiga 

luftströmmen, som kommer från torken, lösningen absorberar fukten i luften.  

 
Figur 23, Absorbatorn 

Den numera utspädda lösningen, saltlösning och vatten förs via pumpar 

vidare till indunstningssystemet. I indunstningsanläggningen skiljs 

saltlösningen från vattnet via kokning med ett flertal effektsteg med olika tryck 

och temperaturer.  Detta är möjligt då saltlösningen har högre kokpunkt än 

vatten.   
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7.1.2 Besparingspotential 

Vid en implementering av ny teknik som minskar värmeförbrukningen hos de 

torkanläggningar som finns tillgängliga bland Sveriges sågverk existerar en 

värmebesparingspotential enligt Figur 24. 

Om utvecklingen bland Sveriges sågverk går mot att all torkning görs via 

artificiell torkteknik samt att produktionen hålls på samma nivå som 2007 år 

produktion, kommer den totala energianvändningen motsvaras grafens 

värden längst till vänster i diagrammet. Däremot om utvecklingen inte 

förändras något i förhållande till dagsläget, dvs. samtliga sågverk med 

produktion över 50 000m3 använder sig av artificielltorkteknik med samma 

produktionsvolym kan den totala värmeförbrukningen minskas med värden 

motsvarande värden enligt grafens y-axel vid x=50 000m3.  

 

 
Figur 24, Energibesparingspotential 
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8 Slutsats  
Det har framkommit att sågverksbranschen troligtvis kommer utvecklas mot 

större men färre sågverk samt att den totala produktionen av såga vara 

kommer att öka. Därtill kommer mindre sågverk att ha svårigheter att klara av 

den allt mer hårdnande konkurrensen och pressade priser på sågad vara. Så 

länge de inte nischar sig mot en speciell kund eller vara.    

Det råder stor efterfrågan på biomassa i framförallt Sverige och Finland samt 

övriga norra Europa. Vilket får till följd att vid en investering av ett förbättrat 

värmeåtervinningssystem anpassat till virkestorkarna kan en god 

återbetalningstid erhållas på grund av det höga biomassa-priset, sett ur ett 

historiskt perspektiv. Då efterfrågan av biomassan föreligger större än 

tillgången. På grund av EU:s rådande miljö- och energimål kommer framtiden 

vidhålla fortsatt stor potential med ytterligare styrmedel som stärker 

konkurrenskraften hos de energislag som inte är baserade på fossila bränslen. 

Det öppna absorptionssystemet har en hög verkningsgrad i jämförelse med 

andra värmebesparande tekniker. Innan kommersialisering krävs det att 

konkurrenskraften förbättras vilket kan uppnås genom att minska såväl 

investeringskostnaden som elförbrukningen. Detta kan uppnås genom en 

effektivare utformning av absorbator och indunstningsanläggning, framförallt 

via simulering och en ingående parameterstudie samt genom att undervika 

användningen av dysor i absorbatorsteget.   

Vid en användning av ny värmebesparande torkteknik har det framkommit att 

värmekonsumtionen kan minskas med 50 till 70 %, införs dessa tekniker vid 

aktörer på den svenska sågverksbranschen som i dag använder sig av 

artificielltorkteknik finns en möjlig besparingspotential motsvarande 3-

4TWh19/år, vid en bibehållen20 virkesproduktion.  Efter beräkning av den 

specifika värmekonsumtionen har det framförts att det åtgår ca 3,19 MJ/KgH2O 

för de system som inte använder sig av värmeåtervinning. Det har påvisats att 

kontrollsystemet vid sågverken inte är tillräckligt upplysande vad gäller 

värmekonsumtionen för respektive tork samt att det installerade 

värmeåtervinningssystemet är inaktivt utan personalens vetskap och därför 

inte används tillfullo.  

                                                      
19 Baserat på 2007 års sågverksproduktion med artificiell torkteknik, beräknat på en 

medelenergiförbrukning på 293kWh/m3(sv)[7]  
20 Vid 2007 år produktion 
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9 Diskussion 
Det är av intresse att utföra en utökad parameterstudie för att studera 

virkestorkarnas energieffektivitet, delvis varierande dimensioner, men även 

skillnaden mellan olika torkar och torkcyklar. Samt att studera skillnaden 

mellan kammartork med och utan värmeåtervinning. På grund av förändrad 

produktion och vissa driftproblem gick inte detta att studera mer ingående 

under den utsatta tidsramen. 

Det har visat sig att för det studerade kammartorkarna så sker 57 % av det 

totala förångade vattenmängden under den första fjärdedelen av torktiden. 

Det vore intressant att göra en mer ingående studie om vart i torkprocessen det 

är möjligt att spara mest energi. Kanske är det inte optimalt att torka virket i 

torken på traditionellt sätt under hela torkcykeln, dvs. enda tills slut 

fuktighetskvot erhållits. Av den orsaken att de sista 25 % av torktiden endast 

avdunstar en tiondel av den totala mängden avdunstat vatten. En studie av 

hur virkets torrkvot förändras efter torkning under leverans och i lager kan 

även vara användbart. 

Vid en eventuell utbyggnad av kärnkraften kommer energipriserna minskas 

drastiskt vilket kan få negativa konsekvenser vid effektiviseringar av 

värmekonsumenter, då biomassa-marknaden kan drabbas av ett prisras.   

En mätning av skillnaden mellan temperatur och fuktkvot mellan torkarnas 

luftintag och vägverkets väderstation vid Råsta kan göras relativt enkelt på 

plats. I studien antogs att differensen däremellan var konstant, i det fallet gör 

temperaturskillnaden inget eftersom man alltid är intresserad av 

entalpidifferensen och inte det absoluta värdet .   

Det bör nämnas att den specifika värmeförbrukningen, 3,19MJ/KgH2O, var 

relativt nära det teoretiska beräknade värdet på 3,06 MJ/kgH2O i enlighet med 

Björn Esping i Torkhandboken [8].  Detta värde inkluderar inte elektricitet till 

fläktar eller värmeanvändning i form av ånga vid basning vilket kan vara av 

intresse att studera under vidare arbete.  

Under kapitlet 6.3 Resultat visas skillnaden i värmekonsumtion mellan de 

kammartorkar som har ett värmeåtervinningssystem och de som inte har det. 

Där föreligger ingen märkbar skillnad på grund av att 

värmeåtervinningssystemet var inaktivt under mätningarna, utan personalens 

vetskap. Normalt vore skillnaden åtminstone i storleksordningen 10-15% om 

värmeåtervinningen hade varit på. Det har påvisats att kontrollsystem vid 

sågverken inte är tillräckligt upplysande vad gäller värmekonsumtionen för 
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vardera tork. Detta kan bero på att flertalen sågverk koncentrerar sig på att 

producera sågat virke till god kvalité och med hör produktionstakt och helt 

enkelt inte har förståelse för storleken på värmekonsumtion vid ett inaktivt 

värmeåtervinningssystem eller hur mycket pengar en effektivare 

värmeanvändning kan spara.  
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Bilagor 

Vattenångans mättningstryck i förhållande till temperatur  
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Sågad vara furu 
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Sågad vara gran 
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